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1. Dialog med Ungdomsskolebestyrelsen vedr. Tranåsskolen 

 

Sagsfremstilling 

Ungdomsskolebestyrelsen har sendt anmodning til Børne- og Ungdomsudvalget 

om en fremadrettet dialog mellem Ungdomsskolebestyrelsen og udvalget vedr. 

Tranåsskolens fremtid. 

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger henvendelsen til udvalgets orientering, 

med henblik på dialog med Ungdomsskolebestyrelsen i forbindelse med 

budgetlægning for 2011 og overslagsårene. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til evt. møde med 

Ungdomsskolebestyrelsen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. januar 2010 

Udvalget tager imod invitation til dialog om Tranåsskolen. 

Udvalgsmødet i april henlægges til Tranåsskolen og Ungdomsskolens bestyrelse 

deltager i punktet. 

  

Fraværende: Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Ifølge tidligere beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget gennemføres dialogmøde 

med Ungdomsskolebestyrelsen vedr. Tranåsskolen. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at dialogmøde gennemføres. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Ønske dialog vedr. Tranåsskolens økonomiske ramme nu og i fremtiden (BUU 

14.1.2010) (dok.nr.144283/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21566 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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2. Regnskab 2009 - herunder årsberetninger 2009 for Børne- 

og Ungdomsudvalgets omkostningssteder samt overførsel fra 

2009 til 2010 

 

Sagsfremstilling 

Lederne af de enkelte omkostningssteder i Børne- og Ungdomsudvalgets regi har 

udarbejdet årsberetninger for regnskabsåret 2009. Årsberetningen omhandler: 

  

         kort præsentation af den enkelte institution/enhed 

         orientering om regnskabsresultatet - herunder redegørelse for årsagen til, 

at regnskabet viser over- eller underskud, samt forslag til, hvorledes 

overskud ønskes anvendt og underskud finansieres 

         beskrivelse af de opnåede resultater i 2009. 

   

Nettoresultatet udviser et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr., heraf vedrører 2,1 mio. 

kr. områder, der ikke er omfattet af overførselsadgangen, hvorfor underskuddet, 

der i henhold til regelsæt økonomisk decentralisering skal overføres er på - 0,6 mio. 

kr. Samlet skal der helt præcist overføres et underskud på 571.222 kr. 

  

Forvaltningen har udarbejdet en samlet sammenfatning, hvor regnskabsresultatet 

forklares og vurderes. 

  

Udarbejdelsen af over/underskudopgørelsen er foretaget i henhold til i regelsættet 

for økonomisk decentralisering for Frederikshavn Kommune. Her fremgår blandt 

andet, at der er generel overførselsadgang for over- og underskud i forhold til det 

korrigerede budget, som omkostningsstedets årsregnskab viser. Underskud må 

maksimum udgøre 10% af omkostningsstedets nettobudget. Det vil sige, at det 

samlede over- og underskud i forvaltningens omkostningssteder ikke kan bruges til 

at dække over- og underskud på de centrale konti. 

  

Regnskabsresultat 2009 fordeler sig på følgende hovedområder (totalt for 

omkostningssteder og centrale konti): 

Skoleområdet                      underskud 5,9 mio. kr. 

Ungdomsområdet                overskud 10,1 mio. kr. 

Institutionsområdet                overskud 2,2 mio. kr. 

Familieområdet*)                   underskud 5,3 mio. kr. 

Pulje                                    underskud 1,7 mio. kr. 

 *) hertil kommer 2,1 mio. kr. vedrørende områder, der ikke er omfattet af 

overførselsadgangen. 

  

 Det kan allerede nu konstateres, at der også i 2010 er pres på Familieafdelingens 

økonomi. Det foreslås, at der til dækning af det restbeløb/underskud, som figurerer 

efter at afdelingens budgetproblemer er fordelt på tværs i afdelingens områder, 

søges en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. Denne anbefaling skyldes, at det overførte 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21224 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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underskud vil undergrave den budgetstabilitet som Byrådet har forsøgt indarbejdet i 

Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2010 og overslagsårene. 

  

Inden for skoleområdet er det især markant større udgifter til elevbefordring/kørsel. 

Kørselsudgiften blev således 2,5 mio. kr. større end forventet pr. 30.09.2009, 

hvilket i alt resulterer i et underskud på 7 mio. kr.  En overførsel af dette beløb vil 

medføre et yderligere pres på skoleområdet, der samlet set har et underskud på 

5,9 mio. kr. På kørselsområdet kan der allerede nu konstateres et økonomisk pres, 

hvorfor der anmodes om en tillægsbevilling på 7 mio. kr. for at fastholde 

budgetstabiliteten i 2010 og overslagsårene. 

  

  

Anlæg: 

Regnskabet for 2009 omfatter 12 projekter til en samlet godkendt anlægsbevilling 

på 37,3 mio. kr. 

Regnskabsresultatet viser et overskud på 8,5 mio. kr. Overskuddet på anlæg 

skyldes primært forskydninger af projekternes igangsættelse. 

Forvaltningen anbefaler, at det overskydende rådighedsbeløb overføres til 2010, 

hvor flere af projekterne forventes afsluttet. 

  

  

Ifølge aftale i Børne- og Ungdomsudvalget 4. marts 2010 udgøres det fysiske 

bilagsmateriale af Bilag 1 Sammenfatning af årsberetninger for Børne- og 

Ungdomsudvalget.  

Øvrigt bilagsmateriale (bilag 2 til bilag 7) findes elektronisk via kommunens 

hjemmeside, afsnit med referater fra Børne- og Ungdomsudvalget, eller via 

kommunens Politikerportal. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

  

•       tager de udarbejdede årsberetninger til efterretning 

•       anbefaler, at det opgjorte underskud på kr. 0,6 mio. kr. jf. regelsæt om 

økonomisk decentralisering, overføres til budget 2010 

•       anbefaler at der til det specialiserede socialområde i Familieafdelingen 

søges en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr., som beskrevet i sagsfremstillingen 

•       anbefaler, at der til skoleområdets kørsel søges en tillægsbevilling 7 mio. 

kr. som beskrevet i sagsfremstillingen 

•       anbefaler, at det overskydende rådighedsbeløb til anlæg på 8,5 mio. kr. 

overføres til budget 2010 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt 

  

Fraværende: Ingen 
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Bilag 

Bilag 1 - sammenfatning af regnskab 2009 Børne- og Ungdomsudvalgets område (dok.nr.34458/10) 

Bilag 2 - institutionsområdet - årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 

2009 (dok.nr.34468/10) 

Bilag 3 - skoleområdet - årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2009 (dok.nr.34471/10) 

Bilag 4 - ungdomsområdet - årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 

2009 (dok.nr.34476/10) 

Bilag 5 - familieområdet - årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2009 (dok.nr.34480/10) 

Bilag 6 - "pulje" - årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2009 (dok.nr.34483/10) 

Bilag 7 - anlæg - årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2009f (dok.nr.34485/10) 
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3. Igangsætning af bygningsmæssige ændringer i 

dagtilbudsområder 

 

Sagsfremstilling 

I udmøntningen af helhedsplanen indgår, at daginstitutionernes bygningsmasse 

skal forbedres. Budget 2010 fastlægger, at forbedringerne skal iværksættes over 

en 4 årig periode. Til forbedring af bygningsmassen er der afsat 17 mio. kr. i 2010 

og 8 mio. kr. (kvalitetsfondsmidler) i overslagsårene. Desuden er der i budget 2010 

afsat 2,816 mio. kr. til renovering (kvalitetsfondsmidler) og 5,762 mio. kr. i 

overslagsårene. 

  

Ud fra Kubens anbefalinger vil der skulle ske større eller mindre bygningsmæssige 

forandringer i 9 af de 10 dagtilbudsområder. Med udgangspunkt i Kubens 

konklusioner og principperne i helhedsplanen er det forvaltningens mål at involvere 

dagtilbudsområderne mest muligt i de konkrete lokale løsninger og prioriteringer. 

Det sker via lokale områdeprojektgrupper med repræsentanter for ledelse, 

medarbejdere og forældre i området. 

  

For at de nye dagtilbudsområder skal få engagement og ejerskab til de 

konkrete ændringer i deres områder, er det essentielt, at de lokale kræfter 

inddrages allerede i planlægningsfasen; ikke mindst i områder, hvor Kuben har 

foreslået vidtgående løsninger med fx lukning af bygninger.  

  

For at følge tidsplanen er det nødvendigt at få gang i nogle af byggeprojekterne i 

2010, selvom processen endnu ikke er så langt, at der kan laves en samlet plan for 

de bygningsmæssige forandringer. Forvaltningen vil derfor foreslå, at der i 2010 

udelukkende sættes gang i byggeprojekter, hvor dagtilbudsområdet er 

etableret, eller hvor der er et stort kapacitetsmæssigt behov for at få lavet 

udvidelser forholdsvis hurtigt. De foreslåede tiltag ligger inden for principperne i 

helhedsplanen og Kubens anbefalinger, og skal udfoldes i samarbejde med de 

berørte områder. Disse tiltag kan gøres inden for rammen, og giver tid til at 

processen omkring involvering af dagtilbudsområderne kan blive udfoldet i løbet af 

efteråret 2010. 

  

Forvaltningens forslag: 

  

I Skagen er området helt klar til igangsætning af de bygningsmæssige ændringer 

efter en længere proces lokalt og med forvaltningens opstart af en lokal 

områdeprojektgruppe. 6 mindre institutioner udgør tilsammen dagtilbudsområdet 

"Fyrtårnet", og med udgangspunkt i Kubens anbefalinger er området nået frem til 

flg. løsning: Pladserne i de 2 ældste institutioner (Vuggestuen Regnbuen og 

Børnehaven Søstjernen) flyttes til erstatningskapacitet i henholdsvis Børnehaven 

Trindelvej og Børnehaven Kløvermarken, og de 2 ældre bygninger sælges.  

Der laves til- eller nybygning ved Kløvermarkens Børnehave på omkring 1000-1100 

kvadratmeter, så der i alt bliver plads til 30 vuggestuepladser og 60-70 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2628 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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børnehavebørn samt familiestue. Samtidig laves en mindre ombygning i 

Børnehaven Trindelvej, som dermed omdannes til en aldersintegreret 0-6 års 

institution med 12 vuggestuepladser og ca. 30 børnehavepladser.  

Kubens rapport foreslår desuden mindre forbedring i Børnehaven Mattisborgen. 

Denne forbedring udskydes til senere prioritering sammen med andre lignende 

forbedringer i flere andre dagtilbudsområder i kommunen.  

  

  

I Frederikshavn by har behovet for børnehavepladser været stigende fra 2009 og 

der er pt. store kapacitetsproblemer, som efter seneste befolkningsprognose ser ud 

til at vokse, også frem over 2011. I løbet af 2012 stabiliseres antallet af 

børnehavebørn, hvorefter der ser ud til at komme en markant nedgang i børnetallet 

fra 2013 og årene fremad. Forvaltningen forslår derfor at udbygge kapaciteten ved 

at tilbygge op til 40 børnehavepladser både i Børnenes Hus Lærkereden og 

Børnehuset Pilekvisten, som begge jf. Kubens rapport har udbygningsmuligheder, 

og institutionernes beliggenhed er central i forhold efterspørgselen. 

Ved denne løsning opfyldes pasningsgarantien i Frederikshavn by de næste 2-3 år, 

og der skabes bæredygtige områdestørrelser i henholdsvis Frederikshavn II og 

Frederikshavn IV. Beslutningen om, hvor der evt. i fremtiden skal lukkes ned, 

skubbes dermed til senere beslutning, når der kommer mere vished for, om det 

forudsete fald i børnetallet svarer til den faktiske efterspørgsel, og når den nye 

områdeorganisation er startet op, og kan medvirke i planlægningen. 

Der er endnu ikke udarbejdet konkrete planer for tilbygningerne, som skal sættes i 

gang i et samarbejde med områdernes ledelse samt medarbejder- og 

forældrerepræsentanter. 

  

Befolkningsprognosen for Ålbæk skoledistrikt viser en stigning i antallet med ca. 10 

børnehavebørn i løbet af de næste 5 år. Herefter stabilisering, men ikke udsigt til 

nedgang, som det ellers fremgik af Kubens rapport. Børnehaven har jf Kubens 

rapport forskellige pladsproblemer. Børnehaven har haft jævn stigning i 

pladsantallet gennem flere år, og børnehaven har også selv været i gang med at 

overveje mulige løsninger i relation til pladsproblemerne og helhedsplanens 

bemærkninger om at "undersøge om der er muligheder for udvidelser fx med 

pladser til vuggestuebørn". Forvaltningen foreslår derfor, at der tages kontakt til den 

selvejende institution Ålbæk Børnehave for at afklare, hvilke løsninger der kan 

findes på problematikken. På grund af selvejet og placeringen som eneste 

daginstitution i Ålbæk, er der uanset øvrige beslutninger i Opland Nord behov for 

særskilt at se nærmere på de lokalemæssige forhold i Ålbæk børnehave, for også 

fremadrettet at kunne opfylde pasningsgarantien. 

  

Forvaltningen vil hen over efteråret starte områdeprojektgrupperne op i alle 

områder og samtidig igangsættes processen med udarbejdelse af forslag til 

bygningsmæssige ændringer. Forslagene forelægges Børne- og Ungdomsudvalget 

i den rækkefølge de ligger klar til beslutning. 

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder, at 
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 de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer i Skagen sættes i gang 
hurtigst muligt  

 der gives tilsagn om at gå videre med planlægningen af tilbygninger i 
Børnenes Hus Lærkereden og Børnehuset Pilekvisten  

 Forvaltningen indgår i dialog med Ålbæk Børnehave om løsning af de 
plads- og kapacitetsmæssige problemer i området. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt 

  

Udvalget gør opmærksom på, at infrastrukturen i Skagen overvejes i forhold til 

udbygning af Kløvermarken. 

  

Fraværende: Ingen 
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4. Orientering om tilbud fra Frederikshavn Boligforening vedr. 

børnehave og vuggestue i Hånbæk 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening har fremsendt tilbud til Børne- og Ungdomsudvalget 

om at være med til at løse opgaven med fysiske rammer for Børnehuset Hånbæk. 

Henvendelsen er vedlagt som bilag. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at spørgsmålet om forbedringer af de fysiske 

rammer for børnehave og vuggestue indgår i arbejdet med udmøntning af 

helhedsplanen på dagtilbudsområdet, som er planlagt til at foregå 2010-2013. 

  

Det indgår i helhedsplanen, at "institutioner som har meget dyr husleje må søges 

flyttet til mere rentable forhold", hvor Børnehuset Hånbæks lejemål, er i den 

kategori. 

  

Når boligforeningens økonomiskitse foreligger, vil det derfor skulle indgå i Børne- 

og ungdomsudvalgets beslutning vedr. de bygningsmæssige forbedringer i 

dagtilbudsområde Frederikshavn II, om der skal arbejdes videre med 

boligforeningens tilbud. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 tager henvendelse fra Frederikshavn Boligforening til orientering  

 afventer økonomisk overblik inden stillingtagen til, om der skal arbejdes 
videre med tilbuddet fra Frederikshavn Boligforening. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Tilbud fra Frederikshavn Boligforening om renovering af fysiske rammer daginstitution (dok.nr.31535/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2823 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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5. Frigivelse af anlægsmidler til helhedsplan for 

daginstitutionsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelsen af budget 2010 er det besluttet at gennemføre helhedsplanen for 

dagtilbudsområdet, således at området ændres indenfor en 6-årig periode og får 

større organisatoriske enheder samt forbedret og moderniseret bygningsmassen.  

I Frederikshavn Kommunes budget 2010 er der på investeringsoversigten afsat 

anlægsmidler til gennemførelse af helhedsplanen. 

Det fremgår af investeringsoversigten, at der i 2010 er et budget på 17,0 mio. kr. til 

helhedsplan for dagtilbudsområdet, samt 2,816 mio. kr. til bygningsrenovering af 

daginstitutioner 

Der ansøges således om frigivelse af 19,816 mio. kr. til dækning af udgifter til 

bygherrerådgivning, arkitekter samt øvrige udgifter til entreprenørudgifter. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller via Børne- og Ungdomsudvalget og 

Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 19,816 mio. kr. for 2010. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1735 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: anjo 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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6. Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbudsområder 

 

Sagsfremstilling 

Pr. 1/1 2011 organiseres de kommunale daginstitutioner jf Helhedsplanen i 9 

dagtilbudsområder med 2-6 institutioner i hvert område. Dagtilbudsområderne 

får fælles leder, fælles budget og fælles forældrebestyrelse. 

  

De gældende styrelsesvedtægter for de kommunale daginstitutioner bør derfor 

ændres, så de passer til den nye dagtilbudsstruktur. 

  

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nye kommunale styrelsesvedtægter 

(vedlagt som bilag). Forslaget indeholder nogle få ændringer i forhold kommunens 

nuværende styrelsesvedtægter, men ændrer ikke overordnet ved det udlagte 

kompetenceniveau, hvor forældrebestyrelserne i Frederikshavn Kommune har fået 

udlagt kompetence tæt på lovens maksimumskompetence. Forslaget opfylder 

dagtilbudslovens krav til en styrelsesvedtægt.  De nuværende styrelsesvedtægter 

stammer fra efteråret 2006, hvor de blev udarbejdet som et led i harmoniseringen 

ved kommunesammenlægningen. Kommunen har ikke erfaret mangler eller 

problemer ved brugen af vedtægterne i de 3 valgperioder, som de indtil nu har 

været gældende. Enkelte institutioner har dog ytret ønske om 2 årige valgperioder 

fremfor 1 årige. 

  

Der er som noget nyt indarbejdet mulighed for lokalt at oprette forældreråd i de 

enkelte decentrale enheder, hvis forældrebestyrelsen i det enkelte 

dagtilbudsområde ser en fordel i det. Forslaget skal dog ses som et samlet nyt 

forslag, hvor flere elementer i styrelsesvedtægten principielt kan ændres, hvis 

institutionernes udtalelser giver anledning til det. Det forudsættes selvfølgelig, 

at eventuelle justeringer ligger inden for dagtilbudslovens rammer. 

  

Dagtilbudsloven foreskriver, at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter 

vedtægter for styrelsen af de kommunale daginstitutioner, efter at have indhentet 

udtalelse fra forældrebestyrelserne. De nye styrelsesvedtægter skal i anvendelse 

inden udgangen af 2010 i forbindelse med valgene til forældrebestyrelser 2011. 

Godkendelsen er derfor planlagt til at være endelig afsluttet  efter høringsrunde og 

beslutning i Byrådet ved udgangen af august 2010.  

  

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at 

  

 forslaget til nye styrelsesvedtægter sendes til udtalelse i 
forældrebestyrelserne i de kommunale institutioner. 

 at sagen genoptages på Børne og ungdomsudvalgets møde den 3. juni 
2010 med henblik på videreformidling til Byrådets endelige godkendelse 
august 2010. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20002 

 Forvaltning: Børne- og 

kulturforvaltningen 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Bilag til styrelsesvedtægten - Oversigt over dagtilbudsområder (dok.nr.32106/10) 

Forslag til ny styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbudsområder (dok.nr.30684/10) 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 08. april 2010 Side 17 af 39 

 

 

7. Orientering om høring vedr. ny skolestruktur i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd besluttede i møde den 24. marts 2010 at sende Børne- og 

Ungdomsudvalgets flertalsindstilling til en ny skolestruktur i Frederikshavn 

Kommune, i høring i de berørte skolebestyrelser. 

  

Forslaget er, at der etableres 3 skoledistrikter i Frederikshavn by 

1. Ørnevejens skole og Munkebakkeskolen  
2. Bangsbostrand skole og Hånbækskolen  
3. Fladstrand skole og Abildgårdskolen  

Der etableres et skoledistrikt i Skagen by. 

Frederikshavn Byråd besluttede samtidig, "at flertallets forslag udsendes i høring i 

de berørte skolebestyrelser sammen med mindretallets udtalelse som den fremgår 

af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning 15. marts 2010": 

 at taxameterstyring bør indføres som princip for tildeling af ressourcer til 
skolerne  

 at en evt. sammenlægning af Sæby skoles og Sæbygårdskolens distrikt 
tidligst træffes ved næste valg til kommunalbestyrelsen  

 at følgende skoledistrikter sammenlægges:  
o Elling skole, Jerup skole og Strandby skole  
o Gærum skole og Ravnshøj skole  
o Torslev skole og Hørby-Dybvad skole  

 at der parallelt med beslutning om skolestruktur træffes beslutning om 
etablering af 10. klassecenter og placering af specialklasser og 
specialforløb  

 at der træffes principbeslutning om at bygge en ny skole i Frederikshavn by 
indenfor de beskrevne lånemuligheder.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

høringsmateriale til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

I mindretallets bilag udtages side 10-13 + afsnittet side 8-9 om Sæby Skole og 

Sæbygårdskolen.  

Høringsbrev og -annonce drøftet og godkendt med ændringer. 

Høringsprocessen blev drøftet. 

Indstillingen godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Bilag 1 - høringsbrev, forslag til ny struktur, foråret 2010 (dok.nr.34708/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21121 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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Bilag 2 - Udkast - Sammenlægning af 8 skoler til 4 skoler i Frederikshavn Kommune (BYR 

24.3.10) (dok.nr.10805/10) 

Bilag 2-1 Overblik over klasseoptimering, ledelse, adm., kørsel ved sammenlægning af 2 eller flere 

skoler (BYR 24.3.10) (dok.nr.10670/10) 

Bilag 2-2 Ankermedet + Hedebo skolesammenlægning (BYR 24.3.10) (dok.nr.6668/10) 

Bilag 2-3 Abildgård + Fladstrand, sammenlægning (BYR 24.3.10) (dok.nr.6532/10) 

Bilag 2-4 Ørnevejen + Munkebakken, sammenlægning (BYR 24.3.10) (dok.nr.6723/10) 

Bilag 2-5 Bangsbostrand + Hånbæk skolesammenlægning (BYR 24.3.10) (dok.nr.7073/10) 

Bilag 3 - Kopi dok. 110166-09 Bilag til den socialdemokratiske byrådsgruppes mindretalsbemærkninger 

til ny skolestruktur 2010 (dok.nr.35088/10) 
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8. Timetildeling til undervisning på skoleområdet, skoleåret 

2010/2011 

 

Sagsfremstilling 

Skolernes ressourcetildeling til undervisning vedrører primært timer til 

normalundervisning, holddeling og specialundervisning. 

  

Børne- og Kulturforvaltningens beregninger i forhold til ressourceudmeldingen for 

skoleåret 2010-2011 viser, at det ikke er muligt at fastholde det nuværende 

serviceniveau inden for den udmeldte budgetramme. 

  

Som følge af kommunens faldende befolkningstal, en generel 3%- besparelse m.m. 

er skolevæsnets budgetramme reduceret med ca. 5,4 mio. kr. 

  

Budgettet er også i øvrigt under pres, bl.a. fordi flere børn har behov for 

undervisning i specialklasser, der er oprettet ekstra børnehaveklasser og en pulje til 

profilering af skoler med 1 spor.  

  

Det er således Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at det nuværende 

serviceniveau kun kan opretholdes ved tilførsel af flere midler. Alternativt må der 

foretages en regulering af serviceniveauet inden for den eksisterende 

budgetramme (Se bilag 1, pkt. 1). 

  

Hvis den udmeldte budgetramme fastholdes er der behov for en regulering, der 

primært kan foretages på følgende områder: timer til undervisning, holddeling eller 

specialundervisning. Der er en gensidig afhængighed mellem de tre typer af timer. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen har opstillet seks teoretiske modeller for 

udmøntningen af den eksisterende budgetramme (se bilag 1). 

  

•               Model 1: Det nuværende serviceniveau fastholdes 

Konsekvensen er, at der mangler finansiering svarende til ca. 22 

lærerstillinger. 

  

•               Model 2: Serviceniveauet på normalområdet fastholdes, mens 

timetildelingen pr. elev på specialområdet reduceres. 

Konsekvensen er, at der mangler finansiering svarende til ca. 17 

lærerstillinger. 

  

•               Model 3: Serviceniveauet på det vejledende timetal og til 

specialundervisningen fastholdes, mens midler til holddeling bortfalder. 

Konsekvensen er, at der frigøres ressourcer svarende til 28 lærerstillinger. 

  

•               Model 4: Serviceniveauet på normalundervisningen reduceres fra det 

vejledende timetal til minimumstimetallet. Timetildelingen til holddeling og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18611 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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specialundervisning er uændret. 

Konsekvensen er, at der frigøres ressourcer svarende til 5 lærerstillinger. 

  

•               Model 5: Det vejledende timetal fastholdes, men der reduceres i tildelingen til 

holddeling og til specialundervisningen. 

Konsekvensen er, at der mangler finansiering svarende til 1,5 lærerstilling. 

  

•               Model 6: Serviceniveauet på normalundervisningen reduceres fra det 

vejledende timetal til minimumstimetallet. Timetildelingen til hold forhøjes 

og specialundervisningen reduceres. 

Konsekvensen er, at der mangler finansiering svarende til 1,5 lærerstilling. 

  

Beregningerne er foretaget ud fra Børne- og Kulturforvaltningens aktuelle viden. 

Der vil i planlægningsperioden kunne ske forskydninger i elev- og klassetal på 

såvel normal- som specialområdet. 

  

Såfremt der ikke tilføres flere midler til skoleområdet, vil Børne- og 

Kulturforvaltningens overordnede anbefaling være: 

  

•           At der flyttes færrest muligt midler mellem normal- og 

specialundervisningen 

•           At der fortsat afsættes ressourcer til holddeling 

•           At normalundervisningen timetal ikke sænkes til minimumstimetallet. 

  

I bilag 1 er der nederst opstillet en model, hvor der både reduceres i timer til 

holddeling, specialundervisning og normalundervisning. Konsekvensen er, at der 

mangler finansiering svarende til 1,5 lærerstilling. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

  

•      drøfter og beslutter udmøntningen af skolevæsnets budgetramme for 

timetildeling for skoleåret 2010-2011 indenfor både normal- og 

specialundervisningen. 

  

•      Ved reduktion i serviceniveauet vælger en kombination af ovenstående 

modeller, da hver af ovenstående teoretiske modeller, hvis de anvendes 

enkeltvis, efter forvaltningens opfattelse vil skævvride serviceniveauet på 

enkeltområder. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Birthe Marie Pilgård begærer sagen i Byrådet. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Model 1 - 6: beregninger resursen 2010/2011 (dok.nr.30466/10) 

Bilag 2 - Beskrivelse af undervisningsområder (dok.nr.31463/10) 

Bilag 3 - Forskel mellem vejledende- og minimumstimetal (dok.nr.31485/10) 
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Bilag 4 Udtalelse fra Afdelings MED for Skole og SFO og Ungdom angående skolestruktur og 

budgetforudsætninger for skoleåret 2010/11 (dok.nr.36749/10) 
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9. Kompensation for besparelser vedr. strukturelle tiltag på 

skoleområdet 

 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelsen af budget 2010 er det besluttet at kompensere skoleområdet for 

besparelser vedr. strukturelle tiltag. 

I Frederikshavn Kommunes budget 2010 og overslagsårene er der på 

investeringsoversigten afsat 6 mio. kr. som anlægsmidler til kompensation for 

strukturelle tiltag 

Børne- og Kulturforvaltningen søger om frigivelse af 6,0 mio. kr. i 2010 og 

overslagsårene til dækning af besparelser vedr. strukturelle tiltag på henholdsvis 

Munkebakkeskolen og Ørnevejens Skole, som vedtaget i budget 2007. 

Anlægsmidlerne bedes overført til drift.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller via Børne- og Ungdomsudvalget og 

Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 6,0 mio. kr. for 2010 og 

overslagsårene fra anlæg til drift. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2717 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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10. Dialog om Frederikshavn Kommunes børnepolitik 2010-

2013 

 

Sagsfremstilling 

Som følge af Anbringelsesreformen fra 2006, skal alle kommuner formulere en 

sammenhængende børnepolitik, der binder børne-, unge- og familieområderne 

sammen. Børnepolitikken skal som minimum revideres i forbindelse med 

sammensætningen af et nyt Byråd. Frederikshavn Kommune nuværende 

børnepolitik blev vedtaget i 2007 og har efterfølgende været revideret ad flere 

omgange.  

Børnepolitikken skal bl.a. medvirke til at skabe sammenhæng mellem indsatser på 

normal- og specialområderne og i den tidlige og forebyggende indsats (jf. 

Serviceloven § 19,2). 

Børnepolitikken er en overligger for mange af de politikker, der i øvrigt formuleres 

på børne-, unge- og familieområderne. 

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår en dialog i Børne- og Ungdomsudvalget om 

indhold, form og implementering af en ny Børnepolitik med henblik på senere 

vedtagelse i Byrådet. 

En børnepolitik indeholder typisk udsagn om børne- og familiesyn, målgruppen og 

politiske mål for indsatserne. 

Forvaltningen foreslår, at en ny Børnepolitik har et positivt og anerkendende 

familiesyn, og at den formuleres som en værdiramme, der sætter retning for både 

de fag-faglige og tværfaglige tilgang. Værdier fortæller hvem vi er, hvad vi står for 

og hvad vi stræber efter. Men værdier er ikke konkret handlings- eller 

løsningsanvisende (se bilag). 

Børne- og Kulturforvaltningen har også udarbejdet et forslag til en tids- og 

procesplan for formulering, politisk behandling og den videre implementering af 

børnepolitikken i praksis (se bilag). 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 drøfter forslag til indhold, proces og implementering af ny børnepolitik for 
Frederikshavn Kommune  

 drøfter politiske mål for ny børnepolitik for Frederikshavn Kommune 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Første udkast til ny børnepolitik 2010-2013 (dok.nr.32392/10) 

Forslag til handleplan for ny børnepolitik 2010-2013 (dok.nr.32400/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3741 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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11. Godkendelse af Familierådgivningens 

anbringelsesgrundlag og kort status på projekterne: bo-

hjemmestøtte, etablering af projektplejefamilier og etablering af 

aflastningspladser til børn med handicap 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Familieafdelingens anbringelsesanalyse i 2009 og udvalgets 

behandling 10. februar 2010 af punktet om udvikling af tilbudsviften på 

Familieafdelingens område, fremlægges Familierådgivningens 

anbringelsesgrundlag til godkendelse, og der gives en kort status på projekterne: 

bo-hjemmestøtte, etablering af projektplejefamilier og etablering af 

aflastningspladser til børn med handicap. 

  

Anbringelsesgrundlag 

Det udarbejdede forslag til anbringelsesgrundlag skal ses om en udmønting af den 

kommunale børnepolitik samt servicelovens bestemmelser på 

anbringelsesområdet, og det er udarbejdet for dels at få et konkret politisk 

godkendt serviceniveau på området, og for at sikre de bedst mulige betingelser for 

en sikker faglig og økonomisk styring af anbringelsesområdet.  

  

Udover anbringelsesgrundlaget er det oplæget, at der fremad arbejdes mere ind i 

at fastlægge politiske målsætninger på området af kvantitativ og kvalitativ karakter 

til senere forelæggelse for udvalget. Ønsket er at give mulighed for løbende at 

følge området bredt, og at have fokus på dokumentation af forskellig art til 

belysning af udvikling, tendenser og effekter. 

  

Anbringelsesgrundlaget er udtryk for den praksis der er arbejdet med i perioden 

efter kommunalreformen, og den udvikling og opstramning der har været i arbejdet 

både på det faglige og det økonomiske område i perioden. Herudover er materialet 

inspireret af andre kommuners materiale på området, og de gennemgående 

overskriftter er: 

Ansvar og målgruppe, Nærhed, Sammenhæng, Faglighed, Koordination og 

prioritering. 

  

I materialet er der samtidig lagt op til en prioritering af fokusområder i perioden 

2010-2013 indenfor ungeområdet, handicapområdet og forebyggelse. 

  

I forhold til omsætningsperspektivet er hensigten, at materialet skal være et værktøj 

for den enkelte rådgiver i forbindelse med overvejelser om-, og anbringelse af børn 

og unge udenfor hjemmet, og herudover er det afgørende, at 

anbringelsesgrundlaget bliver kendt og anerkendt af samarbejdspartnere på bl.a. 

skoler og institutioner, så der er en fælles forståelsesramme for afdelingens arbejde 

på området. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/714 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU 
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Status på projekt bo-hjemmestøtte: 

Familieafdelingen er i dialog med Teknisk Forvaltning omkring projektet og de 

fysiske rammer. Forslaget er, at tilbuddet etableres i bygningen i Skansegade 2 i 

Frederikshavn, hvor der i dag er administrations- og mødelokaler for 

døgninstitutionen Minibo, som er beliggende i Skansegade nummer 10. Ideen er, at 

der sker en renovering og udbygning af Minibo i forhold til at flytte funktionerne fra 

nummer 2 til nummer 10, og samtidig sikre vagtværelse i institutionen. Bygningen i 

Skansegade 2 bruges også til bl.a. overvåget samvær, og denne funktion ønskes 

sammentænkt med familiehusfunktionen i Frederikshavn, hvor der senest i 2011 

skal fornyes lejekontrakt. Her kan blive behov for en midlertidig løsning. 

Dag- og Døgnafdelingens ledergruppe indgår i nærmere beskrivelse af 

indholdsdelen af tilbuddet. Skole- og Ungdomsafdelingen skal også indgå i den 

nærmere beskrivelse af tilbuddet, og det er ønsket, at tilbuddet kan starte op i 

efteråret, men stillingtagen til den endelige fysiske placering bliver afgørende for 

datoen. Inden opstart skal der indgås lokal arbejdstidsaftale med SL 

(Socialpædagogernes Landsforbund), og når aftalen er på plads, skal der ansættes 

personale.  

  

Status på projekt projektplejefamilier: 

Projektet indledes primo junit 2010 med nærmere beskrivelse af faglige rammer 

for tilbuddet og rekruttering af egnede familier til opgaven. 

  

Afledte konsekvenser af de to projekter: 

Der er igangsat en analysefase på afledte konsekvenser af de to projekter for det 

kommunale døgninstitutionsområde. 

Det vurderes, at begge projekter fremover vil blive fundet velegnede som 

anbringelsessteder for nogle af de børn og unge der tidligere har været anbragt på 

en af kommunens egne tre døgninstitutioner; Gaarden, Minibo og Granly.  

Det er derfor antagelsen at der vil ske en ændring af målgruppen for de tre 

institutioner, og at de fremtidigt skal løfte nogle af de anbringelsesopgaver der 

aktuelt løses ved andre leverandører.  Samtidigt er det antagelsen, at opgaven i 

forhold til det enkelte anbragte barn eller den enkelte unge, vil være i en konstant 

ændring og fortløbende stille nye krav til anbringelses stedernes kompetencer og 

ressourcer. Denne antagelse begrundes dels i det generelle billede af en tiltagende 

kompleksitet i de problemstillinger de anbragte børn og unge har, dels i en 

forventning om at mindre omfattende støttebehov fremover vil blive dækket via 

placering i Projektplejefamilie, eller ”Bo-hjemme støtte”. Det forudsætter således at 

opgaverne til kommunernes egne døgninstitutioner fremover vil have en 

gennemsnitligt større tyngde og stille krav til ressourcerne. 

En eventuel større ændring af strukturen på døgninstitutions -området  bør i det 

perspektiv afvente erfaringer med, hvad de nye tilbud betyder for 

sammensætningen af de børn og unge der visiteres til døgntilbud. 

Områdets store udfordring er at være gearet til at kunne imødekomme udviklingen 

de kommende år, indenfor en ramme som er sat af målene: - Lige muligheder for 

anbragte børn og unge. – Adgang til lokale tilbud. - Økonomisk rammestyring. 

  

Status på etablering af aflastningspladser for handicappede børn: 

Der arbejdes på faglig tilknytning til eksisterende tilbud i kommunen med erfaringer 
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med målgruppen, og hvor aflastningspædagogik kan være en naturlig 

faglig udbygning, og samtidig være med til at give synergi i det samlede 

arbejde.Planen er, at etablere aflastningen i eksisterende lokaler, men der er endnu 

ikke helt konkrete planer for den fysiske placering, men dette drøftes med Teknisk 

Forvaltning. Hjørring og Brønderslev Kommuner har givet udtryk for interesse for 

også at kunne købe pladser i et kommende tilbud af denne art. 

Status på projekterne vil efter behov blive givet til udvalget i møderne. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, 

- at forslag til Familierådgivningens anbringelsesgrundlag 2010 godkendes og  

- at orienteringen om status for projekterne bo-hjemmestøtte, etablering af 

proejktplejefamilier og etablering af aflastningspladser til børn med handicap tages 

til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Udkast til Familierådgivningens anbringelsesgrundlag BUU april 2010 (dok.nr.32125/10) 
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12. Godkendelse af budget 2010 for Opholdsstedet Nordlys 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af behandlingen af klagesag vedrørende opholdstedet Nordlys 

fremsendes hermed budget 2010 til godkendelse. Det bemærkes at 

budgetgodkendelserne normalt behandles administrativt, men at nærværende 

behandling omhandler ændringer af budgetforudsætningerne, der kan relateres 

direkte til klagesagen. 

  

Der er ændrede forudsætninger vedrørende dels opholdsstedets normering, som 

jævnfør udvalgets beslutning af 10. februar 2010, er ændret fra 8 til 7 beboere. 

Endvidere er ledelseskonstruktionen ændret, således at der tilknyttes dels en 

fuldtidsleder, dels en stedfortræder. Begge indgår dog i vagtplanen, således at den 

samlede opnormering af ledelsestiden udgør 0.33 fuldtidsstilling. Endelig er 

normering til vikar øget en smule begrundet i erfaring. Niveauet er realistisk henset 

til tilsvarende opholdsteders niveau. 

  

Budgettet for 2010 indeholder i øvrigt stigninger på øvrige udgifter, hvor der 

hovedsageligt er tale om justeringer til et realistisk budget, og hvor 

bestyrelsesformanden har anført acceptable begrundelser for stigningerne.  

  

Pladsprisen stiger fra kr. 1952 til kr. 2246 pr. døgn, primært som følge af den 

stigende normering. Taksten er dog fortsat på niveau med sammenlignelige 

opholdssteder i landsdelen. 

  

Budgettet er i øvrigt i overensstemmelse med budgetvejledningen for området, og 

er behandlet i den tværkommunale godkendelsesafdeling, som anbefaler 

budgetoplægget til godkendelse.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder 

"budgetgodkendelse 2010 for Opholdsstedet Nordlys", jfr.  vedhæftede bilag. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Udkast Budgetgodkendelse 2010 - Nordlys 7 pladser (dok.nr.32377/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1366 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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13. Udmøntning af puljen til etablering af særlig skoleprofil 

 

Sagsfremstilling 

I budgetforliget for 2009 er der indarbejdet en bemærkning om, at der inden for 

skoleområdets økonomiske ramme afsættes op til 1 mio. kr. til en særlig pulje rettet 

mod skoler med et spor. Puljen skal give et-sporede skoler mulighed for at udvikle 

og etablere en særlig profil. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 8. januar 2009 principper for 

udmøntningen af puljen til profilering af 1-sporsskoler. (se bilag). 

  

I 2009 behandlede BUU ansøgninger fra relevante skoler. Gærum skole modtog 

450.000 kr. fordelt over årene 2009, 2010 og 2011 til en profilering og styrkelse af 

naturfag på skolen. Øvrige ansøgninger fik afslag. 

  

Udvalget besluttede, at indgå i en direkte dialog med de relevante skoler om evt. 

fremtidige ansøgninger. 

  

Skoler med 1 spor er: 

•           Aalbæk skole 

•           Gærum skole – har modtaget profilerings-midler 

•           Jerup skole 

•           Hørby skole (bliver pr. 1.8.2010 en del af Hørby-Dybvad skole) 

  

Skoler med overvejende 1 spor er: 

•           Dybvad skole – har 2 spor på 7., 8. og 9. årgang i indeværende skoleår 

•           Stensnæsskolen – har 2 spor på 3. årgang i indeværende skoleår 

•           Ørnevejens skole – har 2 spor på 0. og 5. årgang i indeværende skoleår 

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der tages initiativ til et møde mellem 

relevante skoler, repræsentant(er) fra Børne- og Ungdomsudvalget og Skole- og 

Ungdomsafdelingen ultimo april 2010.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager stilling til, om det fortsat er Aalbæk -, Gærum -, Jerup - og Hørby 
skoler, der er omfattet af 1-sporspuljen  

 udpeger repræsentanter til et snarligt møde med relevante skoler og 
forvaltning 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Udvalget er enige om at nedlægge 1-spors-puljen. 

Midlerne anvendes i skolevæsenet. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2825 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 08. april 2010 Side 29 af 39 

 

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

kopi dok. 579897-08v2 Principper for udmøntning af budgetbemærkning, dec. 08 (dok.nr.32440/10) 
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14. Drøftelse af muligheder og rammer for ungdomskort i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Forud for den videre proces med Ungdomskortet er det nødvendigt, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tilkendegiver overordnede principper for Ungdomskort. 

  

I forbindelse hermed bør overvejes – formål og omfang, herunder: 

•      Hvilke ungdomsgrupper skal kortet dække? 

•      Skal kortet give adgang til gratis transport eller kan der være tale om 

egenbetaling? 

•      Øget transport kan medføre ændrede vilkår for samarbejdet med NT- 

herunder øgede udgifter 

•      Offentlig transport til ungdomsuddannelserne finansieres delvist via SU–

styrelsen, er det denne egenbetaling, der evt. skal refunderes  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter 

muligheder og rammer for ungdomskort. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Drøftet. 

  

Fraværende: Ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21126 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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15. Politiske beslutninger i forbindelse med 

koordineringsprojekt vedr. buskørsel i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Onsdag den 10. februar 2010 blev afviklet fællesmøde mellem Plan og 

Miljøudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget vedr. koordineringsprojekt i 

Frederikshavn Kommune omkring behovstilpasning og optimering af den samlede 

kollektive trafik i kommune.  

Repræsentanter fra Nordjyllands Trafikselskab præsenterede 

koordineringsprincippet på fællesmødet, herunder formål og projektafgrænsning. 

 

Ifølge koordineringsprojektet er der i dag forskelle i serviceniveauet for skolekørsel 

afhængig af delområder i kommunen. 

 

Forud for den videre proces med koordineringsprojektet er det derfor nødvendigt 

for NT, at Børne- og ungdomsudvalget udfra NT´s scenarier/overslagsberegninger 

tager beslutning om: 

 skal der indføres et harmoniseret kørselstilbud for folkeskoleeleverne i 
Frederikshavn Kommune - og kan /bør kørselsstart være august 2010 
(alternativt august 2011)?  

 ud fra de økonomiske konsekvenser, der er regnet på, tilsluttes scenarie 1, 
2, 2A eller 2B? (bilag)  

 skal skolerute 6 + taxarute 211 sammenlægges - og kan kørselsstart være 
august 2010? (bilag)  

 driftsudgiften for skolerute 6 (modregnet udgift for NT-skolekort) overføres 
fra Børne- og Kulturforvaltningen til Teknisk forvaltning?  

 skal der arbejdes mod, at visse eller alle af de resterende 9 lukkede 
skoleruter åbnes op til NT-ruter på de steder, hvor det kan give mening? 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter 

retning for det videre arbejde med koordineringsprojektet for Frederikshavn 

Kommune. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Udvalget besluttede følgende: 

 Ja - Start 2010  

 2A  

 Ja  

 Ja  

 Ja 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16982 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: suma 

 Besl. komp: BUU 
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NT-bilag: Økonomiske konsekvenser ved harmonisering af kørselstilbuddet (dok.nr.31163/10) 

NT-notat koordineringsprojekt - vedr. sammenlægning af skolerute 6 og NT-taxarute 

211 (dok.nr.31162/10) 

Politiske tilkendegivelser i forbindelse med koordineringsprojekt vedr. buskørsel i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.22892/10) 
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16. Myndighedsindmeldinger til rammeaftalerne 2011 

 

Sagsfremstilling 

Den Administrative Styregruppe for rammeaftalerne på social- og 

specialundervisningsområdet har besluttet, at kommunernes indmeldinger som 

myndighed til rammeaftalerne 2011 skal foregå på en mere enkelt måde denne 

gang, end de foregående år. 

Tidligere har myndighedsindmeldingerne foregået gennem besvarelsen af store 

skemaer. Besvarelsen af skemaerne er af kommunerne blevet oplevet, som en 

tung og bureaukratisk arbejdsgang, ligesom det er vanskeligt for Handicaprådene 

og de politiske udvalg at drøfte det egentlige indhold.  

Den Administrative Styregruppe arbejder pt. med at udvikle et nyt 

rammeaftalekoncept, som kan sikre mere dynamiske samarbejdsmodeller 

kommuner og region imellem. Der lægges bl.a. op til, at den egentlige rammeaftale 

kommer til at omfatte de højst specialiserede tilbud, ligesom aftalerne skal være 

flerårige og ikke 1 årige, som det er tilfældet i dag.  

Som et led i denne proces er det besluttet, at de kommunale myndigheder i år blot 

skal indmelde om de væsentligste ændringer til rammeaftalen. Der er ikke stillet 

krav om formen på denne indmelding. 

I Frederikshavn Kommune har forvaltningerne valgt at orientere om de planlagte 

ændringer og udviklingsinitiativer, der er i støbeskeen i kommunen. 

Udviklingsinitiativerne kan få betydning for Frederikshavn Kommunes efterspørgsel 

som myndighed efter pladser på rammeaftaletilbud i det kommende år.  

Der er udarbejdet et fælles papir, som beskriver ændringer og udviklingsinitativer 

både på børne- og voksenområdet på hhv. social- og specialundervisningsområdet. 

Papiret har været til høring i Handicaprådet og behandles i Socialudvalget og 

Børne- og Ungdomsudvalget i april måned. Herefter sendes papiret til 

Regionssekretariatet og udgør Frederikshavn Kommunes myndighedsindmelding til 

rammeaftalerne 2011. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender 

Frederikshavn Kommunes myndighedsindmeldinger til rammeaftalerne for social- 

og specialundervisningsområdet 2011. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Myndighedsindmelding til rammeaftalerne 2011, social- og 

specialundervisningsområdet (dok.nr.30843/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5571 

 Forvaltning: SSF, BK 

 Sbh: anli 

 Besl. komp:  
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17. Introduktion til Børne- og Ungdomsudvalgets område - 

Institutionsafdelingen 

 

Sagsfremstilling 

Præsentation af Institutionsafdelingen og Institutionsafdelingens chef Lars Falk 

Hoffmann. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Udsat. 

  

Fraværende: Ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20360 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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18. Dialogmøder på Børne- og Ungdomsudvalgets områder 

 

Sagsfremstilling 

Forud for planlægingen af dialogmøder på BUUs område, ønskes en drøftelse og 

forventningsafklaring i forhold til udvalgets ønsker for dialogmøderne form, formål 

og indhold. 

  

Forvaltningen vil imødet fremlægge forskellige scenarier for afholdelse af 

dialogmøderne og ønsker udvalges tilkendegivelse af retning for det videre arbejde 

med planlægning og udvikling af dialogmøderne på udvalgets område.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at scenarierne drøftes og udvalget 

tilkendegiver retning for dialogmødernes form, formål og indhold.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Drøftet. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Oplæg til BUU - dialogmøder formål, form, indhold (dok.nr.37245/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2778 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: doiv 

 Besl. komp: BUU 
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19. Ansøgning om tilskud til Projekt Østbørn 2010 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabsforbundet, Region Nordjylland har fremsendt ansøgning om økonomisk 

støtte til Projekt Østbørn 2010. 

Region Nordjylland modtager igen i uge 27 og 28 2010 børnehjemsbørn fra 

Katowiche området i Polen, til en sommerlejr i Hjørring området (lejren har de 

sidste 9 år været afholdt på Skallerup Skole). 

  

Finansieringen af sommerlejren sker udelukkende ved hjælp af frivillige bidrag og 

gennemføres ved hjælp af frivillige og ulønnede hjælpere. 

Børne- og Ungdomsudvalget har både i 2007, 2008 og 2009 støttet Projekt 

Østbørn med 10.000 kr.  

  

Et eventuelt tilskud vil kunne afholdes af Børne- og Ungdomsudvalgets 

dispositionskonto.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at 

 Børne- og Ungdomsudvalget drøfter om ansøgning skal støttes, og i givet 
fald med hvilket beløb  

 eventuelt tilskud finansieres via udvalgets dispositionskonto. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt - 10.000 kr.  

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til Projekt Østbørn 2010 (dok.nr.29606/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2623 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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20. April 2010 - Orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18790 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: BUU 
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21. Skolestruktur: Afklaring af påståede regnefejl - herunder 

forklaring og dokumentation 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Jørgen Tousgaard har bedt om at få følgende sag på Børne- og 

Ungdomsudvalgets dagsorden til mødet den 8. april 2010: "Afklaring af påståede 

regnefejl - herunder forklaring og dokumentation". 

Samtidig ønsker Jørgen Tousgaard en redegørelse for tidsplan for bygning af en ny 

skole. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen vil i mødet redegøre for talopstillingen samt redegøre 

for tidsplan for evt. bygning af en ny skole. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

redegørelser til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Jørgen Tousgaard, Jeppe Kyk, Bjarne Kvist og Birthe Marie Pilgaard ønsker ført til 

protokols, at forvaltningen oplyser, at der ikke er tale om regnefejl, men om 

forskellige måder at opstille og sammenligne beregningerne på. 

  

Forvaltningen kan ikke oplyse en eksakt tidsplan for eventuelt byggeri af en ny 

OPP-skole. 

  

Redegørelser blev taget til efterretning. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

NOTAT VEDR. BYGNING AF NY SKOLE I OPP/OPS SAMARBEJDE (dok.nr.37802/10) 

Scenarie pr. 8.4.2010 - OPP / renovering  (dok.nr.37663/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21121 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: LAMU 

 Besl. komp: BUU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Bjarne Kvist 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

 

      

Anders Broholm 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Jette Fabricius Toft 
   

 

      

Birthe Marie H. Pilgaard 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Jeppe Nielsen Kyk 
   

 

 
 


